ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΣΦΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ για την
περίοδο 01.12.2014-31.03.2017

20 Απριλίου 2017

1. Εισαγωγή
Σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕ 344/2014 (ΦΕΚ Β’ 2536/23.09.2014) με θέμα « Καθορισμός
ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού, μοναδιαίου τέλους
ασφάλειας εφοδιασμού ανά κατηγορία Πελατών φυσικού αερίου, και πρότυπης μονάδας
ηλεκτροπαραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει» ο
Διαχειριστής οφείλει να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
«Α) Τηρεί ξεχωριστό έντοκο λογαριασμό για τις εισροές και εκροές που αφορούν σε θέματα
ασφάλειας εφοδιασμού, ο οποίος θα ανατροφοδοτείται από τους τόκους που προκύπτουν από το
απόθεμα του λογαριασμού αυτού, Β) Αναρτά στην ιστοσελίδα του ετησίως, και υποβάλει στη ΡΑΕ,
έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά με τις κινήσεις και το υπόλοιπο του λογαριασμού
αυτού».

2. Κινήσεις Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού
Με βάση τα ανωτέρω παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας με τις κινήσεις του Λογαριασμού
Ασφάλειας Εφοδιασμού από την ημερομηνίας έναρξης ισχύος του έως και την 31η Μαρτίου 2017.

Τιμολογήσεις περιόδου 02.12.2014 – 31.12.2014

1.119.470,64 €

Τιμολογήσεις περιόδου 01.01.2015 – 31.03.2015

1.601.094,76 €

Τιμολογήσεις περιόδου 01.04.2015-31.12.2015

3.503.951,22 €

Τιμολογήσεις περιόδου 01.01.2016-31.03.2016

1.796.009,10 €

Τιμολογήσεις περιόδου 01.04.2016-31.03.2017

2.298.515,97 €

Σύνολο τιμολογήσεων έως τις 31.03.2017 (καθαρή 10.319.041,69 €
αξία χωρίς ΦΠΑ)
Υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού εισπράξεων ΤΑΕ 10.274.894,92 €
(καθαρή αξία χωρίς τόκους περιόδου αναφοράς και
ΦΠΑ) *
Τόκοι περιόδου αναφοράς **

139.509,73 €

* Η διαφορά των 44.146,77 € σε σχέση με το σύνολο τιμολογήσεων έως τις 31.03.2017 αφορά τιμολόγια Χρηστών
που δεν έχουν καταβληθεί ακόμα στο Διαχειριστή.
ο

ο

** Αφορά τους τόκους που καταβλήθηκαν από την τράπεζα τον 6 και 12 του 2015 και 2016.
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3. Επανυπολογισμός μοναδιαίου Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού
Επιπλέον σύμφωνα με την προαναφερθείσα Απόφαση ΡΑΕ ορίζεται αλγόριθμος ετήσιας
αναπροσαρμογής του τέλους «που διασφαλίζει ισοσκελισμένο Λογαριασμό ασφάλειας εφοδιασμού,
μέσω συντελεστή αναπροσαρμογής του τέλους, C, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο
τύπο :

(1)
όπου ΤΥΛ είναι το τρέχον ύψος λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού σε εκ. €. Με την παρούσα
ορίζεται ότι ο συντελεστής C ανέρχεται σε 1. Ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ ανακοινώνει στις 30 Απριλίου
κάθε έτους την ισχύουσα τιμή του C. Σε ενδεχόμενο αρνητικό αποτέλεσμα του τύπου (1), ο
συντελεστής C ορίζεται ίσος με μηδέν.»

Ο συντελεστής αναπροσαρμογής του τέλους C υπολογίζεται στη συνέχεια:



9,8
(10.319.041,69  139.509,73) / 1.000.000
C  1
 0,0672
9,8
C  1

Λαμβάνοντας υπόψη το αρνητικό αποτέλεσμα του ανωτέρω τύπου ο συντελεστής C ορίζεται ίσος με
0. Επομένως το μοναδιαίο τέλος ασφάλειας εφοδιασμού που θα καταβάλλουν οι Χρήστες για κάθε
κατηγορία κατανάλωσης φυσικού αερίου αναπροσαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2017 ως
ακολούθως:

i.

0 €/MWh για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου από διακόψιμους καταναλωτές φυσικού
αερίου, κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 344/2014

ii. 0 X 0,028 = 0 €/MWh για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου αποκλειστικά για παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας
iii. 0 X 0,085= 0 €/MWh για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου από Προστατευόμενους
Καταναλωτές
iv. 0 X 0,032 = 0 €/MWh για όλες τις υπόλοιπες καταναλώσεις ΦΑ
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